
Disciplinas O que preciso saber? Onde estudar? Como devo estudar?
Atividades que eu preciso 

entregar
Entrega

LÍNGUA 

PORTUGUESA

Ler, compreender e 

interpretar a obra 

paradidática - Noites na 

taverna, de Álvares de 

Azevedo. 

Seguir o roteiro de análise dada 

em sala de aula, e realizar o 

trabalho em grupo conforme a 

proposta desde o início do 

trimestre. Caso necessário, o 

roteiro do trabalho foi enviado, 

consulte-o. 

Realizar discussões em grupo e 

registrar as informações 

adequadas de acordo com o 

estudo desenvolvido da obra. 

Trabalho final digitado. E-mail 

da professora: 

portuguesem@icjcoracaodejesu

s.com.br

31/03

MATEMÁTICA

• Periodicidade e 

amplitude de uma função 

trigonométrica.

• Livro didático de Matemática 

• E no link abaixo

https://www.youtube.com/watch?

v=NMkKWosdJX8

Assista ao vídeo indicado e 

realize a lista de exercícios 

axexada no site da escola.

Lista de exercícios anexada ao 

site da escola e enviar para o e-

mail 

matematicaem@icjcoracaodeje

sus.com.br

29/mar

HISTÓRIA

• Desenvolvimento 

europeu durante o início 

de Período Moderno.

• Material EDEBE – físico ou 

digital
Análise do material didático.

• Exercícios: -  páginas 18, 19 e 

20– “Pense a respeito”;

                    - páginas 20, 21 e 

22 – “Análise de documentos”. 

Enviar para o e-mail: 

historia@icjcoracaodejesus.com

.br

29/mar
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GEOGRAFIA

Identificar e comparar os 

tipos climáticos 

brasileiros;  analisar e 

comparar climogramas; 

avaliar os determinantes 

naturais e antrópicos 

ligados à ocorrência de 

enchentes.

Capítulo 3 do Livro Didático 

(páginas 31 a 40); documentário 

"Entre Rios", com link no 

tarefário; e aula disponibiliada no 

Google Sala de Aula.

Fazer a leitura atenta do 

Capítulo e observação crítica do 

documentário proposto. Depois, 

realizar os exercícios de maneira 

cuidadosa e detalhada.

Exercícios propostos no 

Tarefário dessa semana, pelo 

Google Sala de Aula. E-mail da 

professora: 

geografiaem@icjcoracaodejesu

s.com.br

30/mar

FÍSICA
Exercícios solicitados na 

semana 1

De acordo com as instruções da 

semana 1.

De acordo com as instruções da 

semana 1.

Exercícios da semana 1. E-mail 

do professor: 

fisica@icjcoracaodejesus.com.b

r

QUÍMICA

Balanceamento químico; 

Classificação de reações 

químicas; Grau de 

pureza; Grau de 

rendimento.

M.D.D.; Mapa Mental; Exercícios 

corrigidos; Retomada de 

conteúdo; Sites de química; 

www.profpc.com.br; 

www.projetomedicina.com.br

Retomar o conteúdo 

programático; Elaboração de 

Mapa Mental; Elaboração de 

resumos; Refazer os exercícios 

corrigidos; Fazer exercícios 

novos (sites)

Atividade no Portal Edebe - 

campo "Avaliações". E-mail do 

professor: 

quimica@icjcoracaodejesus.co

m.br

27/mar

INGLÊS

Ouvir, compreender a 

história e fazer registro 

da mesma, com coesão e 

coerência. 

Acessar o site, conforme 

indicado na folha de atividade. 

Ouvir, pelo menos três vezes, se 

necessário e registrar o que é 

solicitado na folha da atividade. 

Entregar os comentários após 

ouvir as histórias, conforme 

solicitado na atividade. E-mail 

da professora: 

portuguesem@icjcoracaodejesu

s.com.br

30/03

BIOLOGIA

Evolução: principais 

teorias sobre o assunto; 

etapas do processo de 

especiação; tipos de 

especiação.

Utilize os livros (físico e digital) 

da EDEBE; se necessário, 

assista os vídeos indicados pela 

professora.

Realize a leitura dos capítulos 2 

e 3 do livro didático; elabore 

mapas conceituais; realize 

exercícios de vestibular sobre o 

assunto.

Atividade (referente ao 

documentário), conforme as 

orientações disponibilizadas no 

Google Sala de Aula. E-mail da 

professora: 

biologia@icjcoracaodejesus.co

m.br

28/03



REDAÇÃO

Redigir um texto 

manifesto com coesão e 

coerência. 

Utilizar os livro didático - página 

32, conforme solicitado no 

semanário.

Escolha um dos temas, redija 

seu manifesto. Releia-o, faça as 

correções necessárias e 

entregue-o. 

Entregar o texto pronto, via e-

mail. E-mail da professora: 

portuguesem@icjcoracaodejesu

s.com.br

30/03

ENSINO 

RELIGIOSO

Comparar e interpretar 

texto de diferentes fontes.

Livro ERE/Capítulo 2 e pesquisa 

para o seminário.

Leitura, grifo e responder a ficha 

de atividades.

Entregar/enviar a ficha de 

atividades respondida para o 

email do professor. E-mail do 

professor: 

marcelo.historia@icjcoracaodej

esus.com.br

27/03

FILOSOFIA

•  Reflexões a respeito do 

momento atual – 

Compaixão e 

Solidariedade

Assistir ao vídeo indicado: 

https://www.youtube.com/watch?

v=ykXQwpTtHI8

Análise dos vídeos indicados

• Assistir o vídeo : YOUTUBE: 

corona Vírus e Dráuzio Varella 

– Mário Sérgio Cortella e 

elaborar um texto descrevendo 

as principais ideias 

apresentadas no vídeo e, no 

final, expressar sua opinião a 

respeito do que foi 

apresentado. E-mail do 

professor: 

historia@icjcoracaodejesus.com

.br

29/mar

EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Trabalho de Educação 

Física

Tema: Basquete

Realizar sua pesquisa por meio de 

livros e sites oficiais sobre esporte. 

História do Basquete, onde surgiu, 

origem; 

- Regras específicas do esporte;

- História do Brasil nas olimpíadas, 

equipes masculina e feminina. 

Buscar dados como: número de 

vitórias, derrotas e classificações em 

olimpíadas;

- Atletas Brasileiros destaque, 

masculino e feminino. 

O trabalho deve conter: 

Capa

Sumário

Introdução 

Conteúdo 

Imagens

Conclusão

Referências. Enviar para o e-mail: 

edfisicaem@icjcoracaodejesus.co

m.br ou 

rodrigo.edfisica@icjcoracaodejesus

.com.br

30/03



ARTES

Assistir os vídeos sobre a 

arte barroca na Europa e 

fazer um relatório.

Link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=ynO-hj2DfPw

 Assistir o vídeo.

 - Fazer um relatório em tópicos 

ou texto corrido sobre o vídeo 

Arte Barroca na Europa.

 - Enviar a atividade ao email da 

professora.

 - Guardar a atividade na pasta 

portifólio.

Fazer a atividade anexada ao 

site da escola e enviar para o e-

mail: 

artes@icjcoracaodejesus.com.b

r

29/mar

FAL
A escrita de seu nome no 

idioma japonês. 

Pesquisar na internet seu nome 

e desenhá-lo, conforme 

instruções apresentadas. 

Assista e oulça as instruções e 

registre-as.

Entregar via e-mail as 

informações obtidas. E-mail da 

professora: 

portuguesem@icjcoracaodejesu

s.com.br

26/03

M. COMUNIC.

Entender a revolução 

tecnológica causada por 

Steve Jobs. 

Assista ao filme por meio de 

uma mídia.

Assista ao filme e faça registros 

do que se pede no semanário. 

Entregue o texto solicitado via e-

mail. E-mail da professora: 

portuguesem@icjcoracaodejesu

s.com.br

31/03


